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ELŐTERJESZTÉS
az Indián szobor rekonstrukciójáról
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Átvette.:.

Ungvári Lajos szobrász íjat tartó indián szobra 1957. óta áll a Kolozsvár Utcai Általános
Iskola előtti közterületen. A szobor hamar a gyerekek kedvence lett témaválasztása miatt, de
sajnos már a felállítást követően megsérült, letört az íj alsó harmada. (A hiedelmekkel
szemben nyílvessző sosem volt része a szobornak, így ez el sem veszhetett.)
A szobor különlegessége, hogy anyaga nem kő vagy bronz, mint az jellemző az ilyen köztéri
alkotásokra, hanem alumínium. Ettől fénylik, ezért nem rozsdásodik az idők folyamán.
Az Indián szobor a Főváros i Önkormányzat tulajdona, a szoborral kapcsolatos szakmai
felügyeletet a Budapest Galéria látja el. A szobrot a Főváros i Önkormányzat 201 7-ben teljes
körűen

felújította, de a szobor az utóbbi években ismét megsérült, jelenleg az íj alsó
darabja hiányzik.
A Budapest Galéria tájékoztatása alapján a közeljövőben nem fogják elvégezni a szobor
újabb rekonstrukcióját, ezért örömmel vennék, ha az Önkormányzat saját költségén végezné
el a helyreállítást. A Budapest Galéria szakmai véleménye szerint a helyreállításhoz
kapcsolódó összes költség várhatóan 5.000.000 Ft lenne. (A helyreállítást csak a restaurátori
névjegyzékben szereplő szakember végezheti el, akinek készítenie kell egy restaurálási
dokumentumot, amely tartalmazza a helyreállítás költségeit. Ezt követően a restaurálási
dokumentumot - a forrás biztosításáról szóló képviselő-testületi határozattal együtt - be kell
nyújtani a Budapest Galériának szakmai állásfoglalásra. A szakmai állásfoglalás díja 50.000
Ft.)
Álláspontom szerint ápolni, gondozni kell kulturális értékeinket, ezért javaslom a tisztelt
Képvise lő-testületnek, hogy biztosítson forrást az Indián szobor helyreállítására.
Budapest, 2022. május 10.

~
Pálmai Attila
(független, Mindenki a 15-ért frakció)
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1. Mellékletek: 2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):
3. Bizottságok: Kulturális Bizottság , Pénzügyi Bizottság, Jogi Bizottság, Budapest Bizottság
4. Egyeztetésre megküldve:
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6. Meghívandók: 7. Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti

Főosztályon

található.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő
testülete úgy dönt, hogy saját forrásból helyreállítja a Kolozsvár Utcai Általános Iskola előtti
közterületen álló, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Indián szobrot. Az Indián
szobor helyreállításának várható teljes költsége (amely tartalmazza a szükséges eljárási
díjakat is) a Budapest Galéria tájékoztatása szerint 5.000.000 Ft. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Indián szobor helyreállítása érdekében a szükséges összeget az
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításakor bitiosítsa.
Felelős:
Határidő :

polgármester
2022. május 26. (döntésre)
2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (fedezet bitiosítása)

A határozati javaslat elfogadásához

ldösbarát önkormányzat • Befogadó település

minősített

szavazattöbbség szükséges!
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